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O.Úvod 
Předkládaná diplomka je napsána v slovenském jazyce a obsahuje s Úvodem a 

Závěrem 5 části kromě Seznamu použité literatury.Všechny součásti práce pojednávají o 
teologické explikaci biblického problému o vytržení církve před Kristovým druhým 
příchodem. 

l.Formálni stránka 
Předkládaná magisterská práce nemá po formální stránce anglické shrnutí a dávám 

možnost studentovi, aby přinesl anglické resumé k obhajobě. Poznámkový aparát je 
umístěn pod čárou a poznámky jsou číslovány v pořadovými čísly od 1-165. Pokudjde o 
literární prameny autor používá anglické, české a slovenské publikace včetně www.stránek 
(s.60-62). Nyní tedy podrobněji k obsahu jednotlivých částí práce: 
2.0bsahově věcná část práce 

V Úvodu autor představuje téma, východiska, vymezení tématu a metodu jeho 
zpracovaní. Součástí toho je autorovo osobní vyznání, že to, co je v práci obsaženo, je také= 
jeho osdbním vyznáním víry (s.8-9). - Obsah druhé kapitoly je věnován zkoumání vytržení 
církve u.Apoštolských a církevních otců (papias, Irenaeus, Justin a Tertullian, Augustin, 
Zlatoústý) přes reformaci (Luther, Kalvín) a tuto část zakončuje autor pojednáním o 
vytyčeném problému u Johnu Darbyho, K.Bartha a Ratzingera. Součástí autorova pojednání 
není jen biblická zvěst o vytržení církve, nýbrž také souvislosti týkající tisíciletého Kristova 
království a druhého příchodu, Páně (s. 1 0-20). Autor předkládá rozličné teologické orientace 
v této problematice jako jsou: "milenisté", "amilenisté", "postrnilenisté", 
"dispensacionalismus" a jiné. 

V třetí kapitole autor představuje základní biblické, novozákonní texty, které místy 
volně vykládá, a tím explikuje smysl svého tématu. Nejdříve předkládá evangelijní texty: Mk 
13,24-37; Mt 24,40-41; L 17, 34-37 (s.s.21-24), potom selektované texty z Listů apoštola 
Pavla:lK 15, 22-26, 50-54; Kl 3, 1-4; 1 Te 4, 13-17 a Zj 3, 10-11 aj.), jejichž teologické 
myšlenky analyzuje, hodnotí a vysvětluje ve spojení s Kristovou parusií, se všeobecným 
vzkříšením všech a s proměnou pozemských přirozených těl v těla duchovní (s. 21-34). 

V poslední, čtvrté kapitole autor explikuje etymologii a teologické souvislosti méně 
používaných pojmů, jako jsou: "eschatologie","preterismus", "futurismus", "idealismus", 
"preminelismus", "amilenismus", "pretribucionismus" a jiné a završuje tuto část analýzou 
biblické zvěstí o posledním soudu (s.35-55). Myslím, že v této části autor argumentuje věcně, 
biblicky a zdůrazňuje, že "církev musí být vytržena, neboť nemůže nikdy být objektem 
Božího hněvu" (s.45). 
3. Kritické připomínky 

Moje kritické připomínky k této práci jsou následující: V citování literárních pramenů 
autor nepoužívá ve většině poznámek přímé citáty, ale spíše volně parafrázuje myšlenky 
teologických odborníků (příklad poznámky čísla: 1-14, 18,19,29 a mnohé jiné). Druhá moje 
kritická poznámka se týká toho, že teologické analýzy, závěry vytčeného tématu nezahrnuj í 
v sobě myšlenky, jak právě biblická zvěst o vytržení církve ji duchovně posilovala, a tím jí 
také pomáhala přežívat v těžkých dobách pronásledování křesťanů. Třetí moje kritická 
poznámka se týká zpracování biblických textů, které mělo být na mnohém lepší odborné, 
exegetické a kritické úrovní. Autor v práci nemusel doslovně uvádět všechna biblická místa, 
ale stačilo uvést hlavní biblické texty vztahující se ad hoc a paralelní místa mohl zmínit 
v textu nebo je uvést v poznámkách. 
4. Závěrečné hodnocení práce 
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Uvědomuji si, že autorovo téma je teologicky velmi náročné a pro studenty teologie je 
to skutečně terra incognita , a to potvrzuje i množství různorodých, teologických pohledů o 
zmíněné problematice, jak to také vyplývá nepřímo z této diplomové práce. Autor bezesporu 
vystihl biblické jádro důležité pro orientaci v tomto tématu a právě proto i navzdory vší 
kritičnosti diplomovou práci studenta Jurči doporučuji k obhajobě a žádám ho, aby 
k obhajobě přinesl pisemné anglické shrnutí. Navrhuji práci klasifikovat dobře (3). 

V /Praze dne 29.4.2010 
Posudek vypracoval: "-~ -t 1 :OU,/A v 

Prof. ThiJ>r. Ján Lig~Š,1l'h.D. 
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